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Morderca z rozgłosem

Stawka większa
niż klub

Polskim sprawcą mordu politycznego sprzed 27 lat nieoczekiwanie zajęły się
zagraniczne media. A portal OLX.pl usuwa nawiązujące do niego gadżety.
Z kolei z serwisu ogłoszeniowego OLX.pl zaczęły znikać
oferty przedmiotów nawiązujących do Walusia. BBC informowało, że można tam kupić
m.in. szaliki klubowe z podobizną mordercy albo koszulki
z napisem „Tribute to Janusz
Waluś” i rysunkiem pistoletu.

„Na stadionach piłkarskich w
Polsce często można spotkać
ogromne transparenty z portretem Janusza Walusia. Nawołują do uwolnienia mężczyzny, odbywającego w RPA karę
dożywocia za zabójstwo w
1993 roku czołowego przywódcy walki z apartheidem
Chrisa Haniego” – brzmią
pierwsze zdania artykułu,
który przed kilkoma dniami
opublikował portal BBC News.
Waluś to polski emigrant
zarobkowy, który do RPA wyemigrował w 1981 roku. Prowadził niewielką hutę szkła i
pracował jako kierowca, stopniowo radykalizując się politycznie. Czarnoskórego przywódcę komunistów Haniego
zastrzelił, chcą wywołać rozruchy społeczne i zatrzymać
demontaż apartheidu.
Od kilku lat stara się o zwolnienie warunkowe, w efekcie
czego przypomnieli sobie o
nim polscy kibice. Transparenty z poparciem dla zabójcy
wywieszali m.in. sympatycy
Legii Warszawa, Pogoni Szczecin i Rakowa Częstochowa. Tak
było np. 15 lipca podczas meczu Lechii Gdańsk z Legią
Warszawa. Gdańscy kibice
zaprezentowali transparent z
podobizną zamachowca i hasłem „Nic cię nie złamie, nie
jesteś sam!”.
O transparencie poinformowało w internecie antyfaszystowskie Stowarzyszenie „Ni-

GRZEGORZ RUTKOWSKI/FOTORZEPA

WIKTOR FERFECKI

Błędy w moderacji

Janusz Waluś odbywa karę w więzieniu w Pretorii
gdy Więcej”. I od tego zaczęło
się zainteresowanie zagranicznych mediów.

Wysyp publikacji
Jako pierwsze na podobizny Walusia na polskich stadionach zwróciły uwagę media
z RPA. „Coraz częstsza obecność wizerunku i nazwiska
Walusia, szczególnie na lokalnych meczach piłki nożnej, jest
elementem rosnących starań
prawicy o jego warunkowe
zwolnienie w RPA i powrót do
Polski” – napisał w pierwszej
połowie września tygodnik z
RPA „Mail & Guardian”. Tematem polskiego zabójcy zajęły
się też w tym kraju m.in. portal
Dialy Vox i jedna ze stacji radiowych z Kapsztadu.

Teksty, często na zasadzie
„kopiuj wklej”, trafiły też do
innych portali. Cezary Łazarewicz, autor książki „Nic osobistego. Sprawa Janusza Walusia”, twierdzi, że największy
odzew spowodował artykuł na
portalu BBC News. – Zaczęli
odzywać się do mnie ludzie z
całego świata. Napisała nawet
żona Clive’a Derby-Lewisa,
który był pomysłodawcą zamachu Walusia. Świadczy to o
ogromnej sile BBC – mówi.
Nagłe zainteresowanie ma
też konsekwencje w Polsce.
Facebook usunął konto „Freedom for Janusz Waluś”, skupiające sympatyków zamachowca. – Myślę, że przyczyniły się do tego artykuły w
międzynarodowych mediach
– mówi prof. Rafał Pankowski
z „Nigdy Więcej”.

– Nie ma i nigdy nie będzie
naszej zgody na zamieszczanie
w serwisie ogłoszeń propagujących rasizm, faszyzm, mowę
nienawiści czy ksenofobię –
podkreśla Adam Kwieciński,
general manager OLX Europe.
Wyjaśnia, że OLX ma w Polsce
średnio 20 mln aktywnych
ogłoszeń w skali miesiąca, co
daje 10 tys. ofert co godzinę.
Dodaje, że są one moderowane z użyciem zróżnicowanych
narzędzi, dzięki czemu udaje
się powstrzymywać publikację
niemal wszystkich, naruszających zasady serwisu, a obecność wspominanych ofert była
efektem błędu moderacji.
Czy rzeczywiście Waluś jest
tak ważny dla kibiców, jak
wynikałoby z zagranicznych
publikacji? Cezary Łazarewicz
uważa, że nie. – W Polsce jest
osobą zapomnianą, a ci, którzy
uważają go za bohatera, są
marginesem. Dla niego jest to
jednak ważne. Dzięki zainteresowaniu kibiców ma wrażenie,
że jego ofiara nie poszła na
marne – komentuje.
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Stanisławowi
Grynhoffowi

Markowi Grzybowskiemu
szczere wyrazy współczucia
w związku ze śmiercią

kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
Mamy
składają
koleżanki i koledzy z Linklaters
wspólnicy i współpracownicy Kancelarii GWW
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Łącząc się w smutku i żałobie,

Pani Prezes

Pani dr

Aleksandrze Hadzik

Aleksandrze Hadzik

oraz

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rodzinie

Mamy

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Składają
Zarząd oraz Pracownicy
Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Agenci CBA zatrzymali
kolejne 23 osoby podejrzane
o działanie na szkodę
jednego z banków. Jednak
instytucja wciąż ma problem
z odzyskaniem pieniędzy.
ROBERT BISKUPSKI

składają

Szczere wyrazy żalu i najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Pierwszy rok nowej kadencji
Sejmu pokazał, że dla
opozycji jest to miejsce
ważniejsze niż każde inne.
Centrum polityki PiS jest na
Nowogrodzkiej, w KPRM i w
kilku innych miejscach.
Opozycja nie ma innej areny.
Tam poniosła swoje
najboleśniejsze porażki od
wyborów, to za działania lub
zaniechania w Sejmie
wyborcy ją rozliczają
najbardziej. Znaczenia
nabrał też Senat.
To sprawia, że piątkowe
wybory na szefa klubu w
największym klubie
opozycyjnym – Koalicji
Obywatelskiej – nabierają
nowego znaczenia. I to na
wielu płaszczyznach. Po
pierwsze, okaże się, jaki jest
układ sił. To będą bowiem
wybory, a nie uzgodnienie
kandydata. Toczy się realna
wewnętrzna dyskusja o tym,
jak ma funkcjonować klub.
Uwag, pomysłów posłowie i
senatorowie mają sporo.
Politycznie grupy w klubie i
partii policzą swoją siłę
pierwszy raz od czasu, gdy
nowym szefem PO został
Borys Budka. Dlatego to
nieuniknione, że na wybór
szefa klubu nakładany jest
wewnętrznie spór między
obecnym a byłym przewod-

niczącym, nawet jeśli linie
podziału są bardziej
skomplikowane, a sytuacja
jest nieco bardziej złożona.
Ostatecznie może wygrać ta
zero-jedynkowa rzeczywistość. Cezary Tomczyk
razem z innymi politykami
wsparł kampanię wewnętrzną Budki przeciwko
Schetynie. Podpisy poza
nim zebrał poza tym
Arkadiusz Myrcha i Urszula
Augustyn. Mogą pojawić się
jeszcze inni kandydaci.
Piątkowe wybory oraz
sobotnia Rada Krajowa dają
Koalicji Obywatelskiej i
Platformie szansę na
pokazanie konsolidacji
wewnętrznej oraz przejścia
do nowego etapu po kilku
turbulencjach. Nie ma czasu
do stracenia, bo PiS zamyka
wewnętrzne spory, szykuje
pakiet ważnych ustrojowo i
politycznie ustaw na jesień. I
wszyscy zgadzają się co do
tego, że nadszedł czas, by
Borys Budka w 100 proc.
zajął się partią, a ktoś inny
pokierował klubem, z ważnymi konsekwencjami politycznymi. Czy politycy KO
wybiorą rzeczywiście nowe
otwarcie – przekonamy się
już wkrótce. Jedno jest
pewne, ta decyzja wpłynie
na całą opozycję.
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Walka o zwrot długu

Drogiemu Koledze
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W piątek posłowie i posłanki Koalicji
Obywatelskiej zdecydują o tym, kto
będzie liderem klubu parlamentarnego.
W tle jest rywalizacja Borysa Budki i
Grzegorza Schetyny.

PAŃSTWO W PAŃSTWIE

<\t>

<\t>

<\t>

Michał Kolanko

Łączymy się w bólu i żałobie
pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zorganizowana grupa zaciągnęła w banku wielomilionowy kredyt na spółkę. Gdy
wierzyciel zaczął upominać
się o swoje, nieuczciwi kredytobiorcy uciekli i doprowadzili do upadłości spółki.
Łącznie w związku ze sprawą

CBA zatrzymało kilkadziesiąt
osób, w tym członków zarządu banku, pracowników i
rzeczoznawców.
Bank wciąż nie może odzyskać pieniędzy przez opieszałość i nieudolność syndyka
oraz nadzorującego go Sądu
Rejonowego w Opolu. Nie
został nawet uwzględniony na
liście wierzycieli.
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Więcej
w programie
„Państwo
w Państwie”
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